
એમ.એન.કોલેજ, િવસનગર 

વષ᷷: 2017-2018 

એન.એસ.એસ. િનયિમત Ṕવૃિήઓનો અહેવાલ 

 

 તા. ૧૪/૦૮/૨૦૧૭એમ.એન.કૉલેજના િવὸાથὁઓ ḋવારા ધાનેરા, જોરાપુરા, સબાબદી,ભṑવાડી, 

વગેરે Ḛથળોએ પુરરાહત સામṂીની કીḄનંુ  િવતરણ કયુὑ.  

       

       
 ૨૪/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ એન.એસ.એસ ḋવારા એક કારἵકદὁ માગ᷷દશ᷷ન માટે એક વક᷷શોપનંુ આયોજન 

કરવામાં આḗયુ ંહતંુ. 

 
 તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૭ મુ᷻યમંṏી રાહત ફંડમાં ફાળો આḎયો. 



      
 તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૮ મા.િṔ.સાહેબની અ Ḍય᷵તામાં એક Ḛનેહ િમલનનંુ આયોજન કયઁુ. જેમાં મા.િṔ.ડૉ. 

કે. એમ. જોષી સાહેબે Ṕેરક ḗયા᷻યાન આḎયું. આ Ḛનેહ િમલનમાં ૨૮ Ḛવયંસવેકો હાજર રહયા હતા. 

 
 તા.૦૪-૦૧-૨૦૧૮ કોલજેના િવὸાથὁઓ ḎલાḚટીકના Ṕદુષણથી સેḍસીટાઇજ થાય તે માટે કોલજેમાં 

એન.એસ.એસ.ના Ḛવયંસવેકોને મા.િṔ.સાહેબ ેપી.પી.ટી. Ďારા ḗયા᷻યાન આḎયું. 

 તા.૦૫-૦૧-૨૦૧૮ Ḛવામી િવવેકાનંદ જયંિતની તૈયારી માટે એક િમટἸગનંુ આયોજન કયુ ᷷ જેમાં 

િṔ.સાહેબ ેḚવયંસેવકોને Ḛવામીἓના ἓવન િવશે વાતો કરી. 

 તા.૦૮-૦૧-૨૦૧૮ કોḒયનુીટી હોલની આજુ બાજુ Ḛવયસંવેકોએ સફાઇ કરી. જેમાં ૨૯ િવધાથὁઓ 

હાજર હતા. 



 

 તા.૧૧-૦૧-૨૦૧૮ પતંગની દોરીમાં ફસાઇને પ᷵ીઓ મરે નહἸ, તે �ĎચṀી વાહન ચાલકોને ગળે દોરી 

ફસાય નહἸ તે માટે   લોકોમાં ἒગૃિત કેળવાય એ હેતુ થી વન િવભાગ સાથે મળીને Ḛવયસંવેકોએ 

િવસનગર શહેરમાં એક સફળ રલેી કરી. જેમાં વન િવભાગના અિધકારી અને કમચ᷷ારીṝીઓ પણ અમારી 

સાથ ેરύા હતા. 

  

 



 તા.૧૨-૦૧-૨૦૧૮ Ḛવામી િવવેકાનંદἓની જḍમ જંયિત િનમીή ેકોḒયુનીટી હોલમાં Ḛવામીἓનાં અને 

Ḛવામીἓ પર લખાયેલાં પુḚતકોનંુ સમુહ વાંચન, પોḚટર Ṕદશ᷷ન અને વતૃḉવ Ḛપધા᷷નંુ આયોજન કયુὑ. 

સમુહ વાંચનમાં ૨૧૨ િવધાથὁઓએ  અને ṔાḌયાપકṝીઓએ ભાગ લીધો ḛતો. વકૃḉવ Ḛપધા᷷માં ૧૭ 

િવધાથὁઓએ ભાગ લીધો હતો. 

 

 

 તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૮ એ ૧૯ Ḛવયંસવેકોએ કોલેજ કḒેપસને ḎલાḚટીકના ચરાથી મુત કયુ.᷷    

 
 તા.૧૪-૦૩-૨૦૧૮ સેવા મુ ત ṔોṂામ ઓફીસરṝીઓની િવદાય અને નવ િનયુત ṔોṂામ 

ઓફીસરṝીઓનો Ḛવાગત સમારોહ. 



 

 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ એન.એસ.એસ.ના Ḛવયસંવેકો અને એસ.આર.ἓ.ના ૪૮ િવધાથὁઓ તથા ૪ 

ṔાḌયાપકṝીઓ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ પોળો  િવજયનગર  ἓ.સાબરકાંઠા ખાતે એક ἵદવસીય 

સફારી માટે ગયા. પોળોમાં સફારી સાથે ચાર કોથળા ભરીને જંગલમાંથી ḎલાḚટીકનો કચરો વીḈયો.



 

એમ.એન.કૉલેજ – િવસનગર ખાતે  એન.એસ.એસ.યુિનટ અને સમṂ િવસનગરના તાલુકા લવેલના 

‘રાώીય યોગἵદવસ’ની ઉજવણી તા. ૨૧/૦૬/૨૦૧૮ને ગુἘવારના રોજ સવારે ૦૬:૪૫ થી ૦૯:૦૦ દરḒયાન 

કરવામાં આવી હતી. જેમાં િવસનગર તાલુકાના મા.ધારાસḑયṝી ઋિષકેશભાઈ પટેલ સાહેબ,  િવસનગર 

તાલુકાના માનનીય મામલતદારṝી એ.એન.સોલંકી સાહેબ, એમ.એન.કૉલેજ – િવસનગરના આચાયṝ᷷ી ડૉ. 

કે.એમ.જોષી સાહેબ, કૉલેજ Ḛટાફિમṏો, બḍને ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ ડૉ. મનોજ એલ. Ṕἒપિત તેમજ Ṕા. ṝી 

મુકશેભાઈ એસ. પટેલ, તાલુકા સવેા સદનના સદḚયો, કોપὅરેટરṝીઓ, પોલીસ તથા હોમગાડન᷷ા જવાનો 

એન.એસ.એસ. એન.સી.સી. તથા Ḛપોટ᷷ના િવὸાથὁઓ નગરજનો તથા અḍય આમંિṏત મહેમાનોએ ઉḉસાહભેર 

ભાગ લીધો હતો. આ કાય᷷Ṁમનો Ṕારંભ દેશના વડાṔધાનṝી નરેḍṑ મોદીના સંદેશ સાથ ેકરવામાં આḗયો હતો. 

વડાṔધાનṝીના સંદેશા પછી તરત જ યોગṔાથ᷷ના કરી જુદી-જુદી ગરદનની રોટેશન ṔṀીયાઓ િશખવી હતી. 



ḉયારબાદ ઊભાના આસનો, બેઠાના આસનો, ચήા સતૂાના આસનો એમ જુદા-જુદા આસનો ઉપરાંત શીતલી - 

ṗામરી જેવા Ṕાણાયામની ṔṀીયાઓ અને Ḍયાન તથા સબાસન શીખḗયુ ં હતંુ. સાથ-ેસાથે આસનો અને 

Ṕાણાયામથી થતા લાભો તથા ગેરલાભો પણ કύા હતા. સમṂ વાતાવરણ એક ἵદḗયાતાની અનુભૂિત Ἑપ બની ગયુ ં

હતંુ. સમṂ કાય᷷Ẅમનંુ સંચાલન એમ.એન.કૉલેજના Ḛપોટ᷷ ટીચર Ṕા. ṝી રḉનેશṔસાદ તેમજ ἓ.ડી. હાઇḚકૂલના 

Ḛપોટ᷷ ટીચર ṝી Ṕવીણભાઈ ચૌધરીએ કયુὑ હતંુ. સમṂ કાય᷷Ṁમના અંતે Ṕિત᷶ા લવેડાવવામાં આવી હતી. ḉયારબાદ 

િવસનગરના મામલતદારṝી એ.એન. સોલંકીએ આભારિવિધ કરી હતી. 

 

  


